
 الرحيم الرحمن هللا بسم
ِ َعلَى اْلبَاِطِل فَيَْدَمغُهُ فَِإذَا ُهَو َزاِهٌق َولَكُ ) ا بَْل َنْقِذُف بِاْلَحق  ُم اْلَوْيُل ِممَّ

 (18نبياء:)األ تَِصفُوَن(

 مع وحزم بجد وقوفه يؤكد النقشبندية الطريقة رجال جيش بيان
 طهران مجوس تهديدات ضد الشقيقة السعودية العربية المملكة

 التاريخي المملكة قرار على ويثني ،والمنطقة بغداد في ذنابهمأو
 مجوس طائفيين رهابيينإ من القصاصب الشجاع

 األبي العراقي الشعب أيها

 اإلسالمية العربية أمتنا أبناء يا

 .(لىتعا هللا حرسها) الشريفين الحرمين بالد الشقيقة السعودية العربية المملكة في وأشقاءنا أهلنا يا

 واللعب الجد ً بين الحد حده في....  الكتب من نباءً ا أصدق السيف

 مع وحزم بجد وقوفهو الكامل وتضامنه المطلق وتأييده دعمه يعلن النقشبندية الطريقة رجال جيش جيشكم. أوال

 طهران مجوس تهديدات ضد وشعبا وحكومة ملكا( تعالى هللا حرسها) الشقيقة السعودية العربية المملكة

 الصارم الحازم الشجاع التاريخي القضائي المملكة قرار ثمنيو يحي ًيو ،والمنطقة بغداد في ذنابهمأو

 هددت ،توسعية مجوسية ةطائفي جنداتأ منفذي ،مجوس طائفيين بإرهابيين العادل القصاص بإنزال ،الحاسم

 الوحي ومهبط األولى لنبوةا مهد بخاصةو ،سالميةاإل العربية متناأو نابالد ووحدة واستقرار وسالم منأ

 هللا حرسها) الشقيقة السعودية العربية المملكة الشريفين الحرمين بالد طالقاإل على هللا بالد قدسأو اإللهي

 العزيز عبد بن سلمان الملك جاللة الشريفين الحرمين خادم حضرة لقيادة كبارإو بإجالل وينظر ،(تعالى

 قيادته في والرشيدة السديدة وحكمته الجبارة جهوده على السعودية يةالعرب المملكة ملك( ورعاه هللا حفظه)

 ؛المتحضرة األمم ركب بمواكبة وتطلعاتها مالهاآ تحقيقو اإلسالمية العربية متناأ شمل لم ً  في والرائدة الفذة

لة خيريتها في المتقدم الالئق مقعدها لتتبوأ َجتًْ ةً أُمً  َخْيرًَ ُكْنتُمًْ) :تعالى هللا كتاب في المنز  ً أُْخر   تَأُْمُرونًَ ل لن اس 

نُونًَ اْلُمْنَكرً  َعنً  َوتَْنَهْونًَ ب اْلَمْعُروفً   .(110اآلية من: عمران آل) (اّلل  ًب ً َوتُْؤم 

 وتخرصات وتصرفات تهديدات كل دينويًُ ويستهجن يستنكر النقشبندية الطريقة رجال جيش جيشكم. ثانيا

 الشقيقة السعودي ة العربية المملكة سفارة ضد العدائية همتفزازات ًواس ،المجوس طهران ماللي واعتداءات

 طائفية ليشياتوم تنظيمات تطلقها واعتداءاتً  وتخرصاتً  وتصرفاتً  تهديداتً  وكل ،يرانإ في وقنصلياتها

 فاضح خرق حقيقتها في هي والتي ،بغداد في العنصري الطائفي( الوطني التحالف) يسمى مما عنصرية

 .امهاواحتر الدبلوماسية والبعثات الدولية المصالح وحماية صون بشأن جنيف واتفاقية دوليال للقانون

 التحالف) يسمى مام مجوس طائفيين أذناب من صدرت التي العدوانية والتخرصات التصريحات إن. ثالثا

 خوفهم اساتانعك الإ هي ما الشقيقة السعودية العربية المملكة ضد بغداد في العنصري الطائفي (الوطني

 السعودية العربية المملكة بقيادة العسكري اإلسالمي التحالف تشكيلو ،العربي التحالف تشكيل من ورعبهم

 وقرارها ،واإلسالمية العربي ة والمنطقة العراق في المجوسي للتوسع الجاد الحازم تصديهاو ،الشقيقة

 نيالطائفي هؤالء عن صدر ما وكل ،لمجوسل ذنابأ نيطائفي رهابيينإ في العادل القصاص بإنزال القضائي

 غيضهمو ،سالمواإل العروبة على حقدهم عن نميو واضحة داللة دلي وتخرصات تصريحات من المجوس

 ،العريق تاريخهاو التليد مجدهاو عزها سابق إلى عودتهاو ،اإلسالمية العربية األمة حدةو من ووجلهم

 عليه هللا صلى) هللا رسول صحابة يديأ على ثتاجتًُ التي ثنيةالو المجوسية كسرى إلمبراطورية منهم وثأرً 

 هللا رضي) الخطاب بن عمر حفص بيأ وموالنا سيدنا الفاروق العادل المؤمنين ميرأ خالفة في (وسلم

  .(والقرابة الصحابة جميع وعن عنه تعالى

 بغداد في العنصري لطائفيا( الوطني التحالف) يسمى مما المجوس ذنابأل تخرصاتو تصريحات أي نإ. رابعا

 هو ما لمجوسل أذناب نيطائفي رهابيينإ في العادل القصاص هانزالإ في السعودية العربية المملكة قرار ضد



 العراقي، الشعب ضد ارتكبوها التي جرائمهمل تجاهلهم بين مضطرب وتناقض الدولي للمجتمع خديعة الإ

 العادل القصاص لأُنزً  الذين المجوس الطائفيين ذنابأ من مثالهمأ على المصطنع وحزنهم ونعيقهم تباكيهمو

 من ومسمع مرأى وعلى ،سنة ةعشر يتاثن من أكثر مدى على المشين األسود تاريخهم امتأل ولقد ،بهم

 وغيرها والسعودية والبحرين وسوريا العراق في اإلنسانية جبين لها يندى ،لها مثيل ال بشعة جرائمب ،العالم

 اغتالوا من وهم ،العامة واألماكن واألسواق والمساجد الشوارع في المفخخات فجروا من فهم ؛دالبال من

 من برياءاأل عدمواأو وهجروا واعتقلوا ،األبرياء من اآلالف مئات والعلنية السرية مليشياتهمو تنظيماتهمب

 في سارية جامع مجزرةو الحويجة، مجزرة جريمة ومنها جماعية، مجازر ارتكبوا من وهم محاكمات، دون

 ،الفلوجة في الشهداء ساحة ومجزرة ،عمير بن مصعب جامع ومجزرة ،بيك سليمان ومجزرة بعقوبة،

 بغداد في المجوس ذنابأ لهؤالء فليس ،الكثيرة جرائمال من وغيرها ،الموصل في حراراأل ساحة ومجزرة

 على والمحرضين المجرمين رفينالمتط اإلرهابيين من لحفنة عادال وقصاصا حقا عمال يستنكروا أن

 هم كله هذا ومع الشقيقة، السعودي ة العربية المملكة الشريفين الحرمين بالد بالدنا في التقسيم ودعاة ،الفوضى

 وحقد وخبث عمد عن تجاهلوا الذين المجوس طهران ماللي وتخرصات تصريحات ناغونوي بذلك ونيضاه

 والتركمان والكرد كالبلوش األخرى القوميات ومن ،حوازييناأل العرب من األبرياء آالف بحق جرائمهم

 .ذرييناأل التركو

 عداءأ به عقصًُ به، إال شرهم ينقطع ال الذين المجوس الطائفيين هؤالء في العادل القصاص نزالإ إن. خامسا

 الطائفي( طنيالو التحالف) يسمى مما ذنابهمأو طهران ماللي المجوس الطائفيين من اإلسالمية العربية مةاأل

 قدما المضي  ً على الجاد والحازم الصارم الشقيقة السعودية العربية المملكة عزم ثبتأو بغداد، في العنصري

 بأمن والعبث واإلرهاب والتطرف والعنف والفوضى الفتن إثارة محاولة نفسه له تسول من كل ردع في

 ملبيا جاء الشقيقة السعودية العربية المملكة قرارو المعتدلة، السمحاء هلهاأ عقيدة وتحريف ،بالدنا واستقرار

 والرشيدة السديدة العز بارقة فكان بعيد؛ زمن من تحقُّقها ينتظرون يالت اإلسالمية العربية أمتنا بناءأ مالآل

 إال معهم التعامل يصلح ال والذين ذنابهم،أو المجوس الطائفيين من األمة أعداء واعتداءات تخرصات مامأ

 :القائل وصدق ،الرادعة والقوة العزمو بالحزم

 والوهن الحزم بين الحد حده في....  الدََهن من نباءً ا أصدق السيف

 الدولية الدبلوماسية والهيئات المنظمات وجميع والعالمية واإلسالمية العربية الدول جميع وندعو نهيب. سادسا

 ماللي العنصريين الطائفيين نظام مع والثقافية واالقتصادية والسياسية الدبلوماسية العالقات قطعل والشركات

 .بغداد في العنصري الطائفي( الوطني التحالف) يسمى ما حكومة ذنابهمأو ،المجوس طهران

 لدعمل الدولي والمجتمع واإلسالمية العربية الدول وجميع العراقية المقاومة فصائل جميع وندعو نهيب. سابعا

 هللا حرسها) الشقيقة السعودية العربية المملكة مع وحزم بجد والوقوف الكامل والتضامن المطلق والتأييد

 ما أذنابهمو المجوس طهران ماللي وتهديدات واعتداءات تخرصات ضد ،وشعبا وحكومة ملكا( تعالى

 .بغداد في العنصري الطائفي( الوطني التحالف) يسمى

 وعليه نبينا على) موسى سيدنال إسرائيل بنو قالت كما السعودية العربية المملكة في ألشقائنا نقول ال .ثامنا

دُونًَ َهاُهنَا إ ن ا فَقَات ال َوَربُّكًَ أَْنتًَ فَاْذَهبًْ) (:والسالم الصالة  بجد لهم ولقن بل ،(24اآلية من: المائدة()قَاع 

 بل ،واحد رجل منا يتردد وال ،مقاتلون معكم ناإ فقاتلوا اذهبوا) :وإخالص وصدق يلين ال وعزم وحزم

 واحد مصيركمو ومصيرنا ،نصرتكم في سخية نملك وما واألموال فداءً  واألرواح رخيصة المهج نبذل

 .التوفيق ولي وهو القصد وراء من وهللا ،(ووكيل شهيد نقول ما على وهللا ،تعالى هللا شاء نإ بداأل لىإو
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